
III Gminny Konkurs dla przedszkolaków 

„ZDROWY TALERZ” 

 

 

 

 

 

 

I. Organizator konkursu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim,  

Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński 

 

II. Cele konkursu: 

➢ propagowanie wśród przedszkolaków nawyków związanych z prawidłowym 

odżywianiem poprzez informacje nt. wartości odżywczych spożywanych posiłków, źródeł 

witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zdrowia;  

➢ kształtowanie postaw i nawyków w zakresie prawidłowego żywienia;  

➢ uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: 

spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów;  

➢ rozwijanie wyobraźni twórczej; 

 

III. Zasady konkursu: 

➢ Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną konkurs przybiera formę online. W takim 

przypadku zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie na adres 

kontakt@szkola-borzajacinski.pl audiowizualnego nagrania  wiersza lub piosenki wraz ze 

skanem(zdjęciem) karty uczestnictwa 

➢ Przesłany film powinien mieć format mp4 

➢ Nagrania należy dokonać w warunkach domowych przy użyciu kamery w telefonie 

komórkowym 

➢ Nie należy używać dodatkowych mikrofonów. 

➢ W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko uczestnika np. jan.kowalski 

➢ Każdy uczestnik przygotowuje dowolną piosenkę lub wiersz dotyczący zdrowego 

odżywiania, zdrowych produktów spożywczych.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 

5min. 

➢ Na podstawie nadesłanych filmów z prezentacją solistów jury wyłoni laureatów. 

➢ Prezentacja ma przedstawiać przedszkolaka recytującego wiersz lub śpiewającego 

piosenkę . 
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➢ Nagrania powinny być wykonane starannie. Niedopuszczalne są korekty nagrania 

(montaż, edycja obrazu czy dźwięku 

 

IV. Uczestnicy Konkursu: 

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki: 

• 3-4 – latki 

• 5-6 – latki 

 

V. Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu, nagrody: 

➢ Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia  

➢ Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz 

oryginalność, dobór repertuaru, interpretację utworu, poczucie rytmu, dykcję, ogólny 

wyraz artystyczny. 

➢ Termin nadsyłania nagrań i kart zgłoszeń: 20 maja 2021r.   

➢ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły:  

www.szkola-borzajacinski.pl 26 maja 2021r. 

 

VI. Postanowienia końcowe:  

➢ Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie w terminie  

do 20 maja 2021 wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkoły (załącznik 2): 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 

Bór Zajaciński 78 

42-142 Bór Zajaciński 

 lub adres e-mail: kontakt@szkola-borzajacinski.pl 

➢ Wszystkie  prace przechodzą na własność organizatora.  

➢ Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych autorów przez organizatorów na potrzeby konkursu. 

➢ Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres e-mailowy szkoły: 

kontakt@szkola-borzajacinski.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia 

 

 

http://www.szkola-borzajacinski.pl/

